
Vrijdag 9 oktober 2015 om 19.00 uur 

 

 

 

 









Het diner vindt plaats op de eerste 
verdieping dat volledig voorbehouden is 
voor onze leden. Met zicht op de 
kathedraal. 



Het aperitief en de digestief wordt in de 
middeleeuwse kelder aangeboden.   



HET AANGEBODEN MENU 
 
Als aperitief:  
 
Saumur overgoten met Liefmans Cuvée Brut 
of een glaasje sinaasappelsap met kreukeltjes 

 
 



HET AANGEBODEN MENU 
Keuze voorgerecht 
 
1/1 Krab Belle-Vue (+/- 450 gr.) met gemengde sla, tomaat, ei & aangepaste sausjes 
  
Geserveerd met aangepast bier: De Koninck 5,2%: De combinatie van deze Spécila Belge met de krab Belle-Vue is werkelijk 
om vingers en duimen van af te likken. Dit lichte bier met een aangename bitterheid en een volle romige nasmaak past 
hier perfect bij. 

OF 
Zwezeriken met filet d'Anvers, gestoofd witlof, spek & Granny Shmit appel  
& crème van balsamico 
 
Geserveerd met aangepast bier: Triple d'Anvers 8%: Deze goudblonde Antwerpse tripel met een aangename 
volmondigheid heeft genoeg power om de krachtige smaak van de zwezeriken te kunnen evenaren en  
bovendien sluit de subtiele bitterheid van het bier mooi aan bij de bitterheid van het witlof 

OF 
Salade van geitenkaas (Veggie) 
met rode biet, dressing van Liefmansbier & geroosterde notencrumble 
 

U kan ook kiezen voor een glaasje wijn bij de gerechten: 
Wit: Réserve St.Martin Sauvignon Blanc 
Rood: Réserve St.Martin Cabernet Sauvignon Rouge  
 
De geheelonthouders kunnen uiteraard frisdrank bestellen.  Limoen- en muntwater staat ook altijd op de tafels  

 



 

HET AANGEBODEN MENU 
Keuze van hoofdgerecht 
Entrecôte (320 gr.) - met sla, verse frietjes 
 
Geserveerd met aangepast bier: Mc Chouffe 8%: Deze entrecôte, die al wat steviger van smaak is dankzij het hoger vetgehalte en het 
geroosterde karakter, verlangt naar een bruin bier met een krachtige body.  
De Mc Chouffe is dan ook een zalige begeleider van dit heerlijke vleesgerecht. 
 

OF 
 

Wilde zeebaars  - met julienne van wortelen, venkel, prei, kreeftensaus en venkelaardappelen 
 
Geserveerd met aangepast bier : Maredsous Tripel 10%: Om aan de rijke smaak van de zeebaars, de kreeftensaus en venkelaardappelen 
te kunnen beantwoorden, moeten we op zoek gaan naar een bier met een zekere volmondigheid en een ambere kleur.  
 

OF 
Stoofpotje van tofu (Veggie) 
met tomaat, basilicum olie en kasteelaardappelen 

 
 

U kan ook kiezen voor een glaasje wijn bij de gerechten: 
Wit: Réserve St.Martin Sauvignon Blanc 
Rood: Réserve St.Martin Cabernet Sauvignon Rouge  
 
De geheelonthouders kunnen uiteraard frisdrank bestellen.  Limoen- en muntwater staat ook altijd op de tafels  

 



 

HET AANGEBODEN MENU 
Dessert: 
 
Coupe Colonel  
Citroensorbet met zestes van limoen overgoten met Grey Goose Vodka  
 

OF 
Dame Blanche 
Vanille-ijs en warme chocoladesaus 
 
*********** 
Koffie / thee 
Digestief 

 



 
 
PRIJS VOOR DIT “ALL INCLUSIVE MENU” : 
 
Het diner met aangepaste bieren, wijn of frisdrank wordt aan onze leden en hun 
partner aangeboden voor 55 euro per persoon ! 
 
Niet-leden kunnen deelnemen voor 70 euro per persoon. 
 
Inschrijven d.m.v. het bijgaand inschrijvingsformulier VOOR 4oktober 2015 
 


